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1. Hvem er dækket af forsikringen
1.1
Sikrede er ejere af vindmøllen.
1.2
På ansvarsforsikringen er sikrede ejere og de
i disses tjeneste værende personer.

2. Hvad er omfattet af
forsikringen
2.1
Forsikringen omfatter den/de vindmølle(r),
der er specificeret på policen, på det anførte
forsikringssted.
2.2
Forsikringen omfatter endvidere fundament
og kabler frem til offentlig net samt eventuelt
fjernovervågningsudstyr, der er monteret i
selve vindmøllen.
2.3
Transformatorstation samt
fjernovervågningsudstyr, der er placeret uden
for selve vindmøllen (for eksempel kabler,
pc’er, printer og lignende) er kun medforsikret
såfremt det fremgår af policen.

3. Forsikringsperiode
3.1
Forsikringen dækker fra
ikrafttrædelsestidspunktet, dog tidligst fra
vindmøllens opstartstidspunkt og indtil
forsikringen opsiges af sikrede eller
selskabet.
3.2
På ansvarsforsikringen dækkes
erstatningskrav, som er rejst i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt et
ansvarspådragende forhold måtte være
begået.
3.2.1
Et erstatningskrav anses for rejst på det
tidligste af følgende tidspunkter:
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•

det tidspunkt, hvor sikrede modtager
første skriftlige henvendelse i anledning
af en skade eller et tab med krav om
erstatning,
• det tidspunkt, hvor forsikringstageren
eller den, hvem det på dennes vegne
påhviler at lede virksomhedens drift, får
sin første viden om,
1. at der er indtrådt en skade eller et tab,
eller
2. at der er umiddelbar fare for, at der vil
indtræde en skade eller et tab, som kan
være forårsaget af sikredes handlinger
eller undladelser, produkter eller ydelser.
3.2.2
Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i
forsikringstiden, men som anmeldes til
selskabet mere end 3 måneder efter
forsikringens ophør, dækkes ikke.
Selvom et erstatningskrav, som i henhold til
pkt. 3.2.1.b er rejst mod sikrede i
forsikringstiden, er anmeldt til selskabet
senest 3 måneder efter forsikringens ophør,
dækker det ikke, hvis sikrede ikke i anledning
af de anmeldte omstændigheder modtager en
skriftlig henvendelse med krav om erstatning
som anført i pkt. 3.2.1.a og anmelder dette til
selskabet senest 2 år efter forsikringens
ophør.
3.2.3
Forsikringen dækker ikke skade eller tab
konstateret før den i policen angivne
ikrafttrædelsesdato.

4. Forsikringssummer
4.1
Forsikringssummer for de tegnede
dækningsformer fremgår af policen.
4.2
Forsikringssummen i henhold til pkt. 5 og 7
skal svare til værdien af en tilsvarende ny
vindmølle på opstarts-tidspunktet, det vil sige
vindmøllens (jf. pkt. 2.1) værdi incl.
omkostninger til fragt, montage og
nettilslutning samt eventuelle offentlige
afgifter, som den sikrede skal betale uden
mulighed for refusion, dog indeksreguleret
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frem til tidspunktet for forsikringens
ikrafttrædelse.

Hvilke skader er omfattet af
forsikringen
5. Maskinkasko
5.1
Er der jf. policen tegnet maskinkasko omfatter
forsikringen fysisk skade på den forsikrede
vindmølle, som følge af en pludselig og
uforudset hændelse af en hvilken som helst
årsag, med de i pkt. 5.2 angivne undtagelser
og på de givne betingelser.
5.1.1
Dækningen forudsætter, at vindmøllen er
færdigmonteret på forsikringsstedet,
prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret.
5.1.2
Forsikringen dækker tillige skader opstået
under udførelse af servicearbejder, rensning,
vedligeholdelse og istandsættelse.

5.2 Undtagelser
Forsikringen dækker ikke:
a) skade der skyldes, mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, når disse forhold skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra sikredes side eller andre, der er
ansvarlige for vindmøllens drift.
b) skader, der skyldes at vindmøllen
overbelastes eller ikke anvendes efter
dens bestemmelse eller konstruktion,
uanset om det kan lægges den
sikrede eller dennes ansvarlige
driftsleder til last eller ej.
c) skade, der skyldes fejl eller mangler,
som forelå ved forsikringens tegning
og var eller burde være sikrede
bekendt.
d) skade, for hvilken en fabrikant,
reparatør, leverandør eller fragtfører
er ansvarlig ifølge kontrakt eller lov,
uanset om den ansvarlige opfylder de
ham påhvilende forpligtelser.
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e) slid, rust, tæring og anden gradvis
forringelse og/eller nedbrydning samt
teknisk forringelse.
f) begivenheder, der alene består i
funktionsfejl.
g) skade, der alene rammer dele, der må
påregnes udskiftet jævnligt som følge
af slid eller ælde, for eksempel
pakninger, kileremme, bremseklodser,
olie og andre smøremidler.
h) skade, der alene har kosmetisk eller
æstetisk betydning.
i) skade eller tab opstået i forbindelse
med tyveri fra uaflåst vindmølletårn.
j) ndirekte tab, herunder driftstab med
mindre særskilt dækning er anført på
policen.
k) skade, der direkte eller indirekte er
forårsaget af benyttelse af asbest eller
andre materialer i det omfang, de
indeholder asbest, uanset mængden
heraf.
l) skade eller tab, som direkte eller
indirekte, helt eller delvis skyldes
datoforekomsters påvirkning af
funktioner i anlæg, systemer eller
kombinationer heraf.
5.2.1
Den sidstnævnte undtagelse omfatter alle
datoforekomster uanset om der er tale om
datoer i forbindelse med årtusindskiftet eller
et hvilket som helst andet tidspunkt.
5.2.2
Ved datoforekomst forstås enhver
tidsangivelse, der baserer sig på et
kalendersystem, når tidsangivelsen fungerer
som oplysning, kode, signal eller på en
hvilken som helst anden måde i et anlæg,
system eller kombination heraf.
5.2.3
Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt
og enhver anden fysisk genstand eller gruppe
af genstande, uanset om de har karakter af
fast ejendom eller løsøre, herunder - men
ikke begrænset til - EDB-hardware, -software
eller integreret elektronik (herunder
mikroprocessorer og chips).
5.2.4

Vindmølleforsikring Version 0103

Ved system forstås enhver information,
instruktion eller samling heraf og ethvert
medium for informationer og instruktioner,
uanset om det er på edb, papir eller i form af
stråler, bølger, fysiske påvirkninger, kemiske
processer eller andet af materiel eller
immateriel karakter.
5.2.5
Denne undtagelse omfatter ikke en eventuel
valgt dækning for brand, eksplosion,
nedstyrtning, tyveri og vandskade.

5.3 Oprydning
Inden for den angivne forsikringssum
dækker forsikringen rimelige udgifter til
oprydning af de forsikrede genstande efter
en forsikringsbegivenhed.

5.4 Erstatningsopgørelse
5.4.1
Selskabet erstatter de normale omkostninger,
som efter en dækningsberettiget skade
kræves til istandsættelse af den forsikrede
vindmølle til den brugsstand, hvori den
befandt sig umiddelbart før skadens
indtræden.
5.4.2
Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved
reparation, og vindmøllen ikke genanskaffes,
opgøres tabet som forskellen mellem den
skaderamte vindmølles værdi umiddelbart før
skaden og dens værdi efter skaden.

5.4.3 Ekstraudgifter, der ikke erstattes
5.4.3.1
Ekstraudgifter til etablering af køre-fast vej
samt plads til manøvrering af kranvogn,
rydning og reparation af veje eller lignende.
5.4.3.2
Ekstraudgifter som skyldes force majeure,
over-, nat- eller helligdagsarbejde samt luftog ekspresfragt erstattes ikke, medmindre
der foreligger en skriftlig aftale med selskabet.
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5.4.3.3
Ekstraudgifter til forbedring, ændringer og
lignende.
5.4.3.4
Kan reservedele ikke fremskaffes, eller kun
på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes
erstatning i henhold til, hvad det normalt ville
have kostet at udbedre skaden, såfremt
reservedele kunne anskaffes på normal vis.
5.4.3.5
Udgifter til foreløbig reparation er selskabet
uvedkommende, medmindre der foreligger
skriftlig godkendelse fra selskabet.

5.5 Ændringer efter skade
5.5.1
Anvendelse af andre materialekvaliteter end
de oprindelige eller ændring af vindmøllens
konstruktion i forbindelse med en skade, må
kun finde sted med selskabets samtykke.
Eventuelle meromkostninger erstattes ikke.

5.6 Underforsikring
5.6.1
Underforsikring vil ikke blive gjort gældende,
for så vidt forsikringssummen er korrekt
angivet ved forsikringens tegning.

6. Maskindriftstab
6.1
Er der jfr. policen tegnet maskindriftstab,
omfatter forsikringen sikredes tab, som følge
af nedgang i vindmøllens produktion i kWh i
den dækningsperiode, der fremgår af policen,
når den forsikrede vindmølle lider skade, der
er dækningsberettiget i henhold til pkt. 5 eller
pkt. 7.

6.2 Undtagelser
Forsikringen dækker ikke
a) driftstab eller forøgelse heraf, som
følge af skade på andre genstande
end den i policen nævnte vindmølle.
b) driftstab eller forøgelse heraf, der
skyldes strejke, lockout, force majeure
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eller anden forsinkelse opstået som
følge af ombygning eller forbedring af
vindmøl-len, offentlig påbud eller
lignende.
c) driftstab, der skyldes fejlberegning af
vindmøllens produktionsydeevne.
d) driftstab, der skyldes fejl dækket
under fabriksgarantien.

6.3 Dækningsperiode
6.3.1
Dækningsperioden er den periode, der
fremgår af policen.
6.3.2
Erstatningsperioden begynder først ved
karenstidens udløb, og ophører ved skadens
udbedring og senest ved dækningsperiodens
afslutning.

6.4 Karenstid
6.4.1
Der gælder for denne forsikring en karenstid
jf. policen, således at driftstabet i karenstiden
ikke er omfattet af forsikringsdækningen.
6.4.2
Karenstiden og dækningsperioden regnes fra
udløbet af det døgn, hvori selskabet har
modtaget meddelelse om, at vindmøllen har
måttet nedbremses som følge af en
dæknings-berettiget skade.

6.5 Erstatningsopgørelse
6.5.1
Sikrede kan ikke opnå mere i erstatning, end
hvad der kræves til dækning af det faktisk
lidte tab.
6.5.2
Beregningsgrundlaget for
driftstabserstatningen er de sidste 12 måneders samlede produktion (korrigeret for de
faktiske vindforhold), umiddelbart før
forsikringsbegivenhedens indtræden,
reguleret for de faktiske vindforhold i
erstatningsperioden, jf. opgørelse af
månedens energiindhold i “Naturlig Energi”.
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6.5.3
Erstatningen fastsættes efter den på
skadestidspunktet gældende afregningspris
fra elværket pr. kilowatt-timer.

6.6 Ophør
6.6.1
Hvis vindmøllen efter en skade ikke
retableres udregnes erstatningsbeløbet for
det tidsrum (maksimalt dækningsperioden),
der normalt ville hengå, indtil vindmøllen
kunne være i drift.

7. Brandforsikring:
7.1
Fremgår det af policen, at denne omfatter
brand, dækker forsikringen fysisk skade på
vindmøllen, som følge af:
a) Brand, hvorved forstås en løssluppen, flammedannende ild, der
ukontrolleret kan brede sig ved egen
kraft.
b) Lynnedslag, når lynet direkte slår
ned i den forsikrede vindmølle, og
når der på vindmøllen med tilhørende installationer kan påvises
skade, der er en direkte følge af
elektrisk varme- eller kraftpåvirkning
i forbindelse med lynstrømmens
afledning.
c) Eksplosion, hvorved forstås en
momentan forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk
varme og indtræffer en voldsom
rumfangsforøgelse af reagerende
stoffer.
d) Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssig ildsted til rumopvarmning.
e) Slukning, når der er tale om en forsvarlig foranstaltning for at
begrænse en skade, som er omfattet
af branddækningen.
f) Nedstyrtning af luftfartøj eller nedfaldne genstande derfra, dog ikke
skade forårsaget af medførte
sprængstoffer.
g) Bortkomst af de forsikrede ting
under en forsikringsbegivenhed.
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7.2 Forsikringen dækker ikke
a) skade ved ild, der ikke kan betegnes
som brand, for eksempel svidning,
forkulning, overophedning eller
smeltning.
b) skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, når disse forhold skyldes
forsæt eller grov uagtsomhed fra sikredes side eller andre, der er
ansvarlige for vindmøllens drift.
c) skade, der skyldes fejl eller mangler,
som forelå ved forsikringens tegning
og var eller burde være sikrede
bekendt.
d) skade, for hvilken en fabrikant,
reparatør, leverandør eller fragtfører
er ansvarlig ifølge kontrakt eller lov,
uanset om den ansvarlige opfylder
de ham påhvilende forpligtelser.
e) skade, der alene har kosmetisk eller
æstetisk betydning.
f) indirekte tab, herunder driftstab
medmindre særskilt forsikring er
tegnet.
7.3 Oprydning
Inden for den angivne forsikringssum dækker
forsikringen rimelige udgifter til oprydning af
de forsikrede genstande efter en
forsikringsbegivenhed.
7.4 Erstatningsopgørelse
7.4.1
Selskabet erstatter de normale omkostninger,
som efter en dækningsberettiget skade
kræves til istandsættelse af den forsikrede
vindmølle til den brugsstand, hvori den
befandt sig umiddelbart før skadens
indtræden.
7.4.2
Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved
reparation, og vindmøllen ikke genanskaffes,
opgøres tabet som forskellen mellem den
skaderamte vindmølles værdi umiddelbart før
skaden og dens værdi efter skaden.
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7.5 Ekstraudgifter, der ikke erstattes
7.5.1
Ekstraudgifter til etablering af kørefast vej
samt plads til manøvrering af kranvogn,
rydning og reparation af veje eller lignende.
7.5.2
Ekstraudgifter som skyldes force majeure,
over-, nat- eller helligdagsarbejde samt luftog ekspresfragt erstattes ikke, medmindre
der foreligger en skriftlig aftale med selskabet.
7.5.3
Ekstraudgifter til forbedring, ændringer og
lignende.
7.5.4
Kan reservedele ikke fremskaffes, eller kun
på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes
erstatning i henhold til, hvad det normalt ville
have kostet at udbedre skaden, såfremt
reservedele kunne anskaffes på normal vis.
7.5.5
Udgifter til foreløbig reparation er selskabet
uvedkommende, medmindre der foreligger
skriftlig godkendelse fra selskabet.
7.6 Ændring efter skade
7.6.1
Anvendelse af andre materialekvaliteter end
de oprindelige eller ændring af vindmøllens
konstruktion i forbindelse med en skade, må
kun finde sted med selskabets samtykke.
Eventuelle meromkostninger erstattes ikke.
7.7 Underforsikring
7.7.1
Underforsikring vil ikke blive gjort gældende,
for så vidt forsikringssummen er korrekt
angivet ved forsikringens tegning.

8. Ansvarsforsikring
8.1
Fremgår det af policen, at der er tegnet
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ansvarsforsikring, dækker forsikringen
sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet
personer eller ting, forvoldt under brug af den
i policen nævnte vindmølle.

8.2 Sikrede
Forsikringen dækker ejer af vindmøllen og
de i dennes tjeneste værende personer (de
sikrede).

8.3 Hvor dækker forsikringen
8.3.1
Forsikringen dækker overalt i Danmark
(eksklusive) Grønland og Færøerne.

8.4 Forsikringssummer
8.4.1
Policens forsikringssum for denne dækning er
den højeste grænse for selskabets
forpligtelse for erstatningskrav rejst inden for
det enkelte forsikringsår. Af denne
forsikringssum kan erstatningen for
tingskader dog maksimalt andrage 40%.

8.5 Forsikringen dækker ikke ansvar for:
a) skade forvoldt af fejl, mangler eller
andre defekter ved sikredes produkter eller ydelser, efter de er bragt i
omsætning eller præsteret.
b) skade på ting tilhørende sikrede.
c) skade på ting, som sikrede har til lån,
leje, opbevaring, afbenyttelse,
befordring eller af anden grund har sat
sig i besiddelse af.
d) skade på ting, som sikrede har
påtaget sig at klargøre, installere,
reparere, montere eller på anden
måde bearbejde eller behandle
såfremt skaden sker under hvervets
udførelse.
e) skade på ting, forårsaget ved at
produkter eller ydelser udebliver, ikke
kommer rettidigt frem eller ikke
præsteres rettidigt.
f) skade på ting, forårsaget ved den
sikredes udførelse af jordarbejder,
herunder jordboring og jordgrubning,
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nedramning og optrækning af
spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer.
g) skade på ting, forårsaget ved den
sikredes brug af sprængstoffer.
h) tingsskade forårsaget ved nybygning,
ombygning eller tilbygning til den
forsikrede vindmølle.
i) skade, der direkte eller indirekte er
forårsaget af benyttelse af asbest
eller andre materialer i det omfang,
de indeholder asbest, uanset
mængden heraf.
j) skade eller tab, som direkte eller
indirekte skyldes:
- datoforekomsters påvirkning af
funktioner i anlæg, system eller
kombinationer heraf,
- tilsyn med eller rådgivning om
datoforekomsters påvirkning af
funktioner i anlæg, systemer eller
kombinationer heraf,
- kontrol, godkendelse, beslutning,
attestation eller påtegning om forhold
for hvilke datoforekomsters påvirkning
af funktioner i anlæg, systemer eller
kombinationer heraf har betydning
(herunder - men ikke begrænset til direktørers, bestyrelsesmedlemmers og
revisorers udførelse af deres opgaver).
8.5.1
Sidstnævnte undtagelse omfatter alle
datoforekomster, uanset om der er tale om
datoer i forbindelse med årtusindskiftet eller
et hvilket som helst andet tidspunkt.
8.5.2
Ved datoforekomst forstås enhver
tidsangivelse, der baserer sig på et
kalendersystem, når tidsangivelsen fungerer
som oplysning, kode, signal eller på en
hvilken som helst anden måde i et anlæg,
system eller kombination heraf.
8.5.3
Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt
og enhver anden fysisk genstand eller gruppe
af genstande, uanset om de har karakter af
fast ejendom eller løsøre, herunder - men
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ikke begrænset til - EDB-hardware, -software
eller integreret elektronik (herunder
mikroprocessorer og chips).

af forsikringen dækket person- eller
tingsskade.

8.5.4
Ved system forstås enhver information,
instruktion eller samling heraf og ethvert
medium for informationer og instruktioner,
uanset om det er på edb, papir eller i form af
stråler, bølger, fysiske påvirkninger, kemiske
processer eller andet af materiel eller
immateriel karakter.

8.8 Bøder og lignende

8.6 Forurening

8.9 Forsikringen dækker ikke ansvar for

8.6.1
Forsikringen dækker kun ansvar for
forurening af eller igennem luft, jord eller
vand fra den sikredes vindmølle eller dens
bortskaffelse af spild-, overskuds- eller
affaldsprodukter samt derved forvoldt skade
på person eller ting, såfremt skaden er
opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt
uheld og ikke er en følge af, at sikrede
forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de
til enhver tid gældende offentlige forskrifter,
og i øvrigt med maksimalt 2.000.000 kr. pr.
forsikringsår.
8.6.2
Omfattes den forsikrede virksomhed af den i
henhold til “Lov om erstatning for miljøskader”
(lov nr. 225 af 6. april 1994) til enhver tid
udarbejdede liste over virksomheder, for
hvilke der gælder et objektivt ansvar, er
dækning efter denne bestemmelse betinget
af, at policen bærer speciel påtegning herom.
8.6.3
Skade på kloak, rørledninger,
rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af
udledning gennem eller til disse anses for en
forureningsskade og dækkes kun med de i
nærværende punkt angivne begrænsninger.

8.7 Formuetab
8.7.1
Forsikringen dækker ikke ansvar for
formuetab, medmindre dette er en følge af en
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8.8.1
Forsikringen dækker ikke bøder eller
tilsvarende, hvad enten de tilfalder det
offentlige eller private, herunder ”punitive
damages”.

- skade forvoldt ved sikredes benyttelse af
motordrevet køretøj,
- Skade forvoldt af sikredes hund.

8.10 Forsæt, beruselse
8.10.1
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade
forvoldt af sikrede med forsæt eller under
selvforskyldt beruselse.

8.11 Tilsidesættelse af
sikkerhedsforanstaltninger
8.11.1
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på
ting, når skaden skyldes sikredes grove
tilsidesættelse af elementære
sikkerhedsforanstaltninger.

8.12 I tilfælde af skade
8.12.1
Forsikringen dækker ikke ansvar, hvis
indtræden sikrede forsætligt eller groft
uagtsomt har undladt at afværge.
8.12.2
Forsikringen dækker ikke ansvar, som følge
af et tilsagn fra sikrede om en anden
erstatningsydelse eller om et videregående
ansvar end, hvad der følger af almindelige
erstatningsregler.
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8.13 Omkostninger og renter
8.13.1
Omkostninger ved afgørelse af
erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er
afholdt med selskabets godkendelse.
Sådanne omkostninger og renter af idømte
erstatningsbeløb som hører under
forsikringen dækkes i øvrigt:
- ved skade sket uden for Norden, kun
i det omfang, forsikringssummerne
ikke derved overskrides.
- ved skade sket i Norden, fuldt ud, selv
om forsikringssummerne derved
overskrides. Er forsikringssummerne
mindre end idømte erstatningsbeløb,
dækkes alene den forholdsmæssige
del af omkostninger og renter, som
svarer til det erstatningsbeløb,
selskabet skal betale.

Fællesvilkår
9. Forhold i skadestilfælde
9.1 Anmeldelse af tingskade
9.1.1
Når skade indtræffer, skal sikrede straks
anmelde dette til selskabet og tillige til
vindmøllefabrikanten/servicefirmaet.
9.1.2
Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i
forsikringstiden, men som anmeldes til
selskabet er mere end 3 måneder efter
forsikringens ophør, dækkes ikke.
9.1.3
Herefter skal sikrede hurtigst muligt afgive en
skriftlig redegørelse for begivenheden med
alle relevante oplysninger til selskabet.
9.1.4
For tyveriskaders vedkommende er
selskabets erstatningspligt betinget af, at
sikrede senest 24 timer efter at have fået
kendskab til skaden, tillige anmelder
skaden til politiet.
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9.1.5
Inden reparation må påbegyndes, skal
selskabet have lejlighed til at besigtige
skaden for at træffe bestemmelse om
istandsættelse og eventuel fortsættelse af
driften.

9.2 Anmeldelse af ansvarsskade
9.2.1
Sikrede skal straks anmelde til selskabet,
såfremt erstatningskrav rejses eller formodes
at blive rejst.
9.2.2
Anerkendelse af erstatningspligt og
godkendelse af erstatningskrav må kun ske
med selskabets samtykke, og selskabet
træffer i øvrigt bestemmelse om sagens
behandling.

9.3 Begrænsning af skaden
9.3.1
Sikrede er forpligtet til i videst muligt omfang
at afværge og begrænse skadens omfang og
dens virkninger samt til effektivt af
samarbejde med selskabet herom.

9.4 Regres
9.4.1
I det omfang selskabet har udbetalt erstatning
under nærværende forsikring, indtræder
selskabet i sikredes ret mod den
erstatningsansvarlige i henhold til
erstatningsansvarslovens regler.
9.4.2
Sikrede skal meddele oplysninger, opgive
og/eller fremskaffe relevante dokumenter og
andet materiale til selskabet og i det hele
bistå selskabet for at sikre dets rettigheder
bedst muligt.

10. Skader og udgifter der aldrig
dækkes
10.1 Krig, jordskælv, atomskader med
mere
10.1.1
For forsikringen i sin helhed gælder det, at
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den ikke dækker skade eller udbredelse af
skade, der er en direkte eller indirekte følge
af eller står i forbindelse med:
- jordskælv eller andre naturforstyrrelser,
- krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør
eller borgerlige uroligheder,
- atomkernereaktioner for eksempel
kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt
henfald, hvad enten sådan indtræder i
krigstid eller i fredstid.
Dog dækkes skader, som direkte eller
indirekte er forårsaget af eller sker i
forbindelse med kernereaktioner
anvendt til sædvanligt industrielt,
medicinsk eller videnskabeligt formål,
og hvor anvendelsen heraf ikke har
stået i forbindelse med reaktor- eller
acceleratordrift.
- udgifter til anlæggelse og/eller forstærkning af adkomstvej til vindmøllen herunder udgifter til afgrødetab og
driftstab.
- skade eller udbredelse af skade, der
skyldes forsætlig handling eller
undladelse eller grov uagtsomhed fra
sikredes og/eller andre i dennes
tjeneste,
- udgifter til lovliggørelse eller ændringer
som følge af myndighederne.

11. Sikkerhedsforskrifter
11.1
Det er en forudsætning for
forsikringsdækning,

a) at der opretholdes et serviceabonnement med vindmøllefabrikanten eller
et andet servicefirma, der er godkendt
af fabrikanten eller selskabet.
b) at der i henhold til serviceabonnement
udføres mindst to årlige eftersyn,
hvoraf mindst det ene er et
hovedeftersyn,
c) at vindmøllefabrikantens anvisninger
om vindmøllens betjening, benyttelse,
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d)
e)
f)

g)

h)

belastning og vedligeholdelse
overholdes,
at der er monteret en af selskabet
godkendt lynsikring,
at, såfremt der findes fjernovervågningssystem, er dette omfattet af
lynsikringen,
at vindmøllekonstruktionen holdes i
overensstemmelse med konstruktionen, som er godkendt af Prøvestationen for Vindmøller, Risø,
at sikrede og dennes ansvarlige
driftsleder holder vindmøllen med
tilbehør i god og driftsikker stand og
straks lader fejl og mangler, som
kommer til hans eller deres kendskab
afhjælpe, herunder lader de
reparationer og ændringer udføre,
som selskabet måtte anse for
nødvendige,
at de af offentlig myndighed givne
forskrifter overholdes.

12. Selvrisiko
12.1
Af enhver skade bærer sikrede den selvrisiko,
som fremgår af policen.
12.2
Er der sket beskadigelser ved flere af
hinanden uafhængige hændelser, gælder
selvrisikoen for hver af disse, selv om
beskadigelserne opdages og/eller udbedres
ved samme lejlighed.

13. Flere vindmøller
13.1
Indeholder policen mere end en vindmølle,
behandles hver enkelt vindmølle som en
selvstændig forsikring.

14. Indeksregulering
14.1
Præmien, de angivne summer og selvrisici
indeksreguleres hvert år, efter et for området
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relevant indeks.
14.2
Såfremt en selvrisiko eller forsikringssum,
bestemt af forsikringsbetingelserne, er
indeksreguleret, fremgår det umiddelbart efter
beløbet i bestemmelsen.

15. Præmien betaling
15.1
Første præmie forfalder til betaling ved
forsikringens ikrafttræden, og senere præmier
på de anførte forfaldsdage.
15.2
Eventuelle afgifter til staten samt udgifterne
ved indbetaling/opkrævning af præmien
betales af forsikringstageren, og opkræves
sammen med præmien.
15.3
Opkrævning af præmie finder sted på den af
forsikringstageren opgivne betalingsadresse.
Ændres betalingsadressen skal selskabet
straks underrettes.
15.4
Tilsendelse af giroindbetalingskort eller
anden meddelelse om forfalden præmie
anses for opkrævning.
15.5
Betales præmien ikke efter første påkrav,
sender selskabet en skriftlig påmindelse om
præmiebetalingen til forsikringstageren.
Denne påmindelse vil bl.a. indeholde en
opsigelse af forsikringen, såfremt præmien
ikke betales inden 21 dage efter modtagelse
af påmindelsen. Påmindelsen fremsendes
tidligst 14 dage efter udløbet af den i første
påkrav angivne betalingsfrist.
15.6
Betales beløbet ikke rettidigt, således at
selskabet må erindre om betalingen, kan
selskabet beregne et ekspeditionsgebyr, der
opkræves sammen med næste præmie.
Selskabet er berettiget til sammen med
præmie – og udover denne – at opkræve et
inkassogebyr.
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16. Ændring af præmie eller
betingelser
16.1
Dette punkt gælder ikke, hvis det af policen
fremgår, at forsikringen er uopsigelig for
begge parter i forsikringsperioden
16.2
Hvis forsikringen er tegnet for en flerårlig
tegningsperiode gælder følgende:
16.2.1
Hvis selskabets præmietarif eller
forsikringsbetingelser for forsikringer af
samme art som nærværende ændres, kan
tilsvarende ændring af præmien eller
forsikringsbetingelserne for nærværende
forsikring gennemføres fra næste
forsikringsårs begyndelse med 1 måneds
skriftlig varsel til udløbet af forsikringsåret.
16.2.2
Hvis forsikringstageren ikke godkender en
forhøjelse af præmien eller skærpelse af
forsikringsbetingelserne, skal han give
selskabet underretning herom inden 14 dage
efter, at han fra selskabet har modtaget
underretning om ændringen, hvorefter
forsikringen ophører ved udgangen af det
løbende forsikringsår.
16.3
Indeksregulering efter pkt. 14 er ikke en
ændring af selskabets præmietarif.

17. Opsigelse af fornyelse
17.1
Dette punkt gælder ikke, hvis det af policen
fremgår, at forsikringen er uopsigelig for
begge parter i forsikringsperioden.
17.1.1
Forsikringen kan af hver af parterne opsiges
med 1 måneds skriftlig varsel til et
forsikringsårs udløb.
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17.2
Opsiges forsikringen ikke, fornys den for 1 år
af gangen.
17.3
Efter en anmeldt skade kan hver af parterne
opsige forsikringen med 14 dages varsel.
Opsigelsen skal ske skriftlig – inden 1 måned
efter, at skaden enten er blevet betalt eller
afvist.

18. Branddækning
18.1
For branddækningen gælder endvidere:
Accept af opsigelse forudsætter samtykke af
de berettigede ifølge samtlige adkomster og
hæftelser, der er tinglyst på vindmøllen,
medmindre vindmøllen uden forringelse af
disses retsstilling forsikres i andet selskab,
som har koncession til at tegne
bygningsbrandforsikring.
18.2
For vindmøller, der ikke er forsvarligt indrettet
mod brandfare, samt for forladte vindmøller
kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig
virkning. I forhold til de ovenfor omhandlede
rettighedshavere ophører selskabets ansvar
dog med 14 dages varsel.

19. Fornyelse
Forsikringen, der er tegnet eller fornyet til et
forud aftalt udløbstidspunkt, medfører ikke
erstatningspligt for selskabet ud over
udløbsdagen.

20. Risikoforandring
20.1
Sikrede skal forud skriftligt anmelde til
selskabet:
hvis vindmøllen ombygges eller ændres på
væsentlige punkter, for eksempel hvis der i
vindmøllen isættes gearkasse, generator,
styring, bremser eller vinger af et andet fabrikat eller af anden konstruktion, end der var
monteret i vindmøllen ved forsikringens
tegning, jævnfør i øvrigt vindmøllens Risø-
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godkendelse.
20.2
I sådanne tilfælde tager selskabet stilling til,
hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan
fortsætte.

21. Besigtigelse
Selskabet skal have adgang til når som helst
at besigtige den forsikrede vindmølle.

22. Forsikring andetsteds
Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som
dækker mod samme fare, at ansvaret falder
bort eller indskrænkes, hvis forsikringen er
eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold.

23. Ejerskifte
Hvis den forsikrede vindmølle skrifter ejer,
skal sikrede forinden skriftligt anmelde dette
til selskabet, hvorefter selskabet tager stilling
til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan
fortsætte.

24. Voldgift
24.1
Såvel forsikringstageren som selskabet er
berettiget til at forlange skaden opgjort af
upartiske vurderingsmænd, af hvilke
forsikringstageren vælger den ene, mens
selskabet vælger den anden.
24.2
Vurderingsmændene vælger inden
forretningens foretagelse en opmand, som i
tilfælde af uoverensstemmelser mellem
vurderingsmændene træder til og inden for
grænserne af uoverensstemmelse træffer
afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte
være uenighed.
24.3
Kan vurderingsmændene ikke enes om valg
af opmand, udpeges denne af
byretsdommeren i den retskreds, hvor
vindmøllen ligger.
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24.4
Vurderingsmændene foretager opgørelse i
nøje overensstemmelse med policens
bestemmelser og afgiver en skriftlig
redegørelse for beregning af tabet.
24.5
Hver af parterne betaler den af ham valgte
vurderingsmand, mens udgifterne til opmand
deles lige mellem parterne.
24.6
Andre tvister mellem sikrede og selskabet
vedrørende forhold, der udspringer af
forsikringsaftalen, afgøres i mangel af
mindelig overenskomst af de almindelige
domstole, medmindre parterne er enige om
voldgift og fremgangsmåde ved denne.
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